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Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenský Grob 

konaného dňa 6.3.2019, Obradná sieň obecného úradu v Slovenskom Grobe 

 

Uznesenie  č. 1 - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob: 

a) schvaľuje za člena návrhovej komisie: poslanec Ing. Viktor Veselovský a poslanec  

Juraj Slováček    

b) berie na vedomie určenie zapisovateľa zápisnice: Bc. Martina Jajcayová; 

c) berie na vedomie overovateľov zápisnice: poslanec Ľubomír Libič  

a poslanec Štefan Gašparovič 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie  č. 2 - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva podľa predloženého návrhu programu.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenia  č. 3 – I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu z kontroly poskytnutia 

finančných prostriedkov v zmysle VZN 4/2016 pre Súkromnú základnú umeleckú školu, 

Školská 11, Slovenský Grob, za rok 2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 4. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o kontrole dohôd 

o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru za rok 2017. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 5. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 6. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostu 

obce Slovenský Grob č. 1/2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 7. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje VZN č. 1/2019 o bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za sociálne služby poskytované obcou Slovenský Grob s účinnosťou od 1.4.2019. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 8. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje nájom nehnuteľnosti pozemok C-KN 

parc.č. 582/493 ostatná plocha, o výmere 453 m2, zapísaných na LV č. 1062 v k.ú. Slovenský 

Grob, nájomcovi BLAHO-BYT, s.r.o., Prokopa Veľkého 51, 811 04 Bratislava, IČO 
35 729 899– zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Koceľova 

30, Slovenský Grob, za nájomné 1,00 EUR (slovom jedno euro) ročne za celý predmet nájmu, 

na dobu neurčitú, za účelom vytvorenie oddychovej zóny pre vlastníkov predmetného bytového 

domu, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, že nájomca je správcom a 

zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Koceľova 30, Slovenský 

Grob, ktorý bezprostredne susedí s predmetnou parcelou. 
Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje uzatvorenie zmluvy o výpožičke na 

nebytové priestory nachádzajúce sa v budove na Hlavnej ul. 178/138 – „Stará škola“, Slovenský 

Grob,  postavenej na C-KN parc.č. 569/9 o výmere 915 m2, zapísanej na LV č. 1062 v k.ú. 

Slovenský Grob, na dobu 3 roky v súlade s ustanovením § 12 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Slovenský Grob, pre Základnú školu s materskou školou, Školská 11, 900 26 

Slovenský Grob. Účelom výpožičky je prevádzka elokovaného pracoviska materskej školy 

s dvomi triedami. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 10. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 

k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje prijatie termínovaného úveru vo výške 

300.000,00 EUR (slovom tristotisíc EUR) poskytnutého zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, v zmysle ponuky zo dňa 5.2.2019 bez zabezpečenia, za 

účelom financovania kapitálových výdavkov obce - investícia Prístavba Základnej školy 

Slovenský Grob – obnova a nadstavba Základnej školy Slovenský Grob.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12. - I/OZ/2019 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenský Grob schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 na úpravu 

rozpočtu na rok 2019 navýšením príjmov o 836.765,00 EUR a navýšením výdavkov  

o 836.765,00 EUR, suma príjmov po úprave je vo výške 3.674.785,00 EUR, suma výdavkov 

po úprave je vo výške 3.674.785,00 EUR.  

Hlasovanie poslancov: 

za:  9 

proti:  0 

zdržal sa: 0 

 

 

 

 

Návrhová komisia Ing. Viktor Veselovský, Ing. Juraj Slováček 

 

 

Zapisovateľ Bc. Martina Jajcayová 

 

 

Overovateľ zápisnice Ing. Štefan Gašparovič, Ľubomír Libič 

 

 

Starosta obce JUDr. Štefan Gašparovič  

 

 

 


